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DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

1. Dane uczestnika (zawodnika): 

Imię:  Nazwisko:  

Adres 
zamieszkania: 

 

Data urodzenia:  PESEL:  

 

2. Dane rodziców (opiekunów prawnych): 

1 

Imię:  Nazwisko:  

Num. telefonu:  e-mail:  

2 

Imię:  Nazwisko:  

Num. telefonu:  e-mail:  

 

3. Dane do płatności 

Odbiorca 
Uczniowski Miejski Klub Sportowy Unia Skierniewice 
Pomologiczna 8, 96-100 Skierniewice 

Numer konta 53 1090 2590 0000 0001 2953 9148 

Tytuł przelewu Składka członkowska miesiąc ________, Imię i nazwisko, rocznik 

 
 

                     ........................................ 
                        (data) 

 
.................................................................               ................................................................. 
 (podpis rodzica/opiekuna)     (podpis rodzica/opiekuna) 
  



REGULAMIN SZKOLENIA 

1. Członkostwo w Klubie 

Przystąpienie do członkostwa w Klubie następuje z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej. 

Uczestnik ma możliwośd zrezygnowad z członkostwa w dowolnym momencie, informując Klub drogą mailową lub 

pisemną. 

2. Zajęcia sportowe 

Zajęcia sportowe organizowane przez UMKS Unia Skierniewice odbywają się: 

 w terminie 01.08 -30.06 na boisku otwartym lub halach sportowych 

 podczas ferii zimowych i letnich organizowane są półkolonie lub obozy sportowe 

Uczestników obowiązuje klubowy strój sportowy. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa  

w treningach. 

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazao do uprawiania 

określonej dyscypliny sportu wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego. 

Zawodnicy bez aktualnych badao lekarskich nie mogą uczestniczyd w treningach i zawodach. 

Rodzice i opiekunowie podczas prowadzonych zajęd mogą przebywad jedynie po stronach trybun lub w miejscu 

wyznaczonym przez trenera. Swoje ewentualne uwagi i pytania mogą zgłaszad trenerom po zakooczeniu treningu. 

Zabrania się rodzicom i opiekunom podpowiadania zawodnikom w czasie treningów oraz meczów i krytykowania 

sędziego.  

3. Opłaty 

Opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia opłaty składki członkowskiej w wysokości 40 zł do piątego dnia 

miesiąca z góry za dany miesiąc. Jest to składka członkowska na cele statutowe klubu.  

Płatnośd dokonywana przelewem na konto bankowe klubu, którego dane podane są w pkt 3. deklaracji 

członkowskiej. Opłata obowiązuje cały rok. 

W przypadku nieopłacenia składki Klub będzie wysyłał informację z prośbą o jej uregulowanie. W razie braku 

wpłaty Klub ma prawo zawodnika zalegającego zawiesid lub skreślid z listy członków. 

Liczba treningów w miesiącu i czas ich trwania jest zależny od struktury szkolenia UMKS Unia Skierniewice. 

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości składki członkowskiej w dowolnym momencie. 

4. Wykorzystanie wizerunku 

 

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego zgody na 

wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez ograniczenia w czasie, miejscu oraz w liczbie egzemplarzy przez 

Organizatora lub jego partnerów i sponsorów wizerunku Uczestnika lub wizerunku Rodzica/Opiekuna prawnego 

przedstawionego na fotografiach lub filmach wykonanych w czasie zajęd, treningów, wyjazdów, meczów i innych 

imprez organizowanych przez UMKS Unia Skierniewice w celach szkoleniowych i promocyjnych, na wszystkich 

możliwych polach eksploatacji, w tym publikacjach prasowych, w Internecie, materiałach promocyjnych. 

 

5. System Extranet PZPN 

Na podstawie danych z deklaracji członkowskiej każdy zawodnik zostanie zarejestrowany w centralnym systemie 

internetowym PZPN Extranet. 

 



6. Przetwarzanie danych osobowych 

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez opiekuna uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych zgłoszonego uczestnika dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji zajęd (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych). 

Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane przez organizatora zajęd 

wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i prowadzenia zajęd, to jest w celu identyfikacji 

uczestnika  zajęd. 

Organizator będzie przechowywad dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobą 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniami ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych uczestnika w związku z udziałem Klubu w 

imprezach organizowanych przez inne podmioty (ligi, turnieje, imprezy sportowe).  

Opiekun prawny uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

uczestnika  oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieśd pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych 

oraz wnieśd sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

 

7.  Pozostałe warunki 

Klub oświadcza, że posiada ubezpieczenie NNW dla uczestników. 

Wszelkie zmiany danych (np. adres, dane kontaktowe) powinny zostad niezwłocznie zgłoszone do Klubu. 

 

 

 

 

                               ........................................ 
                         (data) 

 
.................................................................                ................................................................. 
 (podpis rodzica/opiekuna)     (podpis rodzica/opiekuna) 
  

 


